
Verkeersbesluit parkeren op trottoir

diverse wegen Haarlem

Nr. 2016/370558

Burgemeester en wethouders van Haarlem,

gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels

en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

(hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het

Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW).

Overwegende:

dat de Van ’t Hoffstraat, Theemsstraat en Trompstraat gelegen zijn binnen de bebouwde kom van

Haarlem;

dat de Van ’t Hoffstraat, Theemsstraat en Trompstraat in beheer zijn bij de gemeente Haarlem;

dat de Van ’t Hoffstraat, Theemsstraat en Trompstraat wegen zijn zoals bedoeld in artikel 18, lid 1 onder

d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Haarlem bevoegd is verkeers-

besluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en

wethouders van Haarlem in het collegebesluit d.d. 26 november 2013 (nr. 2013/383676) is gemandateerd

aan het afdelingshoofd Openbare Ruimte, Groen en Verkeer;

dat de hiervoor benoemde wegen in het Haarlems Verkeers- en Vervoersplan (hierna: HVVP) gecatego-

riseerd zijn als erftoegangswegen en daarmee deel uitmaken van een verblijfsgebied;

dat de verkeersfunctie in een verblijfsgebied ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie;

dat parkeren op de rijbaan, mits toegestaan binnen de algemene verkeersregels, in principe overal mag

plaatsvinden binnen een verblijfsgebied;

dat vanwege de beperkte breedte van de rijbanen van de Van ’t Hoffstraat ten zuiden van de huisnummers

144-145, Theemsstraat en Trompstraat ten zuiden van de Gibraltarstraat de doorgang wordt gehinderd

indien er tegelijkertijd aan beide zijden van de rijbanen wordt geparkeerd;

dat op de rijbanen van de Van ’t Hoffstraat ten noorden van de huisnummers 144-145, Theemsstraat

en Trompstraat ten noorden van de Gibraltarstraat er (in het even brede wegprofiel) parkeervakken zijn

aangebracht aan beide zijden van de rijbanen en het de bedoeling is deze parkeervakken in de toekomst

ook op de andere wegen in de wijk toe te passen;

dat in de huidige situatie vanwege de hoge woningdichtheid en de daarmee hoge parkeervraag wel

tegelijkertijd aan beide zijden van de rijbanen wordt geparkeerd;

dat de doorgang van het verkeer op de rijbanen wordt gewaarborgd door de voertuigen aan beide zijden

van de rijbanen met twee wielen op het trottoir te parkeren;

dat het parkeren op het trottoir ter plaatse reeds geruime tijd op grote schaal plaatsvindt en daarmee

als acceptabel wordt geacht;
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dat parkeren op het trottoir conform het RVV 1990 in de huidige situatie niet is toegestaan;

dat parkeren op het trottoir kan worden toegestaan door middel van het plaatsen van verkeersborden

van het RVV 1990;

dat na het treffen van deze verkeersmaatregel de parkeercapaciteit op de betreffende wegen wordt

vergroot met ruim 60 parkeerplaatsen;

dat na het treffen van deze verkeersmaatregel de vraag naar parkeerruimte wordt opgevangen;

dat tijdens groot onderhoud ter ondersteuning van het gewenste parkeergedrag markering wordt

aangebracht op de betreffende wegen waaruit blijkt in hoeverre voertuigen op de rijbaan / dan wel

trottoir geparkeerd mogen worden;

dat tevens de doorgang van het verkeer op de betreffende wegen hiermee wordt gegarandeerd;

dat de hiervoor benoemde verkeersmaatregel gerealiseerd kan worden door middel van het plaatsen

van de verkeersborden E8(b) van bijlage 1 van het RVV 1990;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van de verkeersborden E8(b) van bijlage 1 van

het RVV 1990 een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 2 van de WVW de hiervoor benoemde verkeersmaatregel strekt tot het verzekeren

van de veiligheid op de weg en het in stand houden va de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid

daarvan;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie;

dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde maatregel.

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem besluit:

-door middel van het plaatsen van verkeersbord E8(b) van bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende

locaties toe te staan dat voertuigen worden geparkeerd met twee wielen op het trottoir:

∘ aan beide zijden van de rijbaan op het gedeelte van de Van ’t Hoffstraat tussen de aansluitingen

met de Sontstraat en het pand met het adres Van ’t Hoffstraat 144;

∘ aan beide zijden van de rijbaan op het gedeelte van de Theemsstraat tussen de aansluitingen met

het Theemsplein en de Gebraltarstraat;

∘ aan de oostzijde van de rijbaan op het gedeelte van de Trompstraat tussen de aansluiting met

het Theemsplein en het pand met het adres Trompstraat 94;

∘ aan beide zijden van de rijbaan op het gedeelte van de Trompstraat tussen het pand met het adres

Trompstraat 94 en de aansluiting met de Gibraltarstraat.

Situatieschets:
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Aldus vastgesteld op 1 september 2016 te Haarlem

Namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Haarlem,

R.Koning

Hoofd afdeling Openbare Ruimte, Groen en Verkeer

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen

zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wet-

houders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres

vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is

opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt

en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit

niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een

voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht,

postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten

griffierechten worden betaald.
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